SRS PAIS OU RESPONSÁVEIS

LIVROS
PARADIDÁTICOS PARA O PROJETO DE LEITURA,
O

Colégio

Objetivo,

faz

uso

também

de

oferecendo histórias orais e escritas para as crianças o quanto antes,
pois assim, serão maiores as chances das mesmas adquirirem o gosto
pela leitura; estes livros são importantes para ampliar o vocabulário
oral e facilitar a aprendizagem como um todo.

- Trazer 2 livros de literatura infantil para faixa etária em
bom estado
Fazendo parte ainda do projeto de leitura a professora
trabalhará com livros paradidáticos adquiridos pelo colégio.
Sem custos adicionais às famílias.
REUNIÃO DE PAIS
25 DE JANEIRO DE 2021
ÀS 17 HORAS
Infantil I (Fase II)
CONTAMOS COM VOCÊS.
Lembrete:
Todo material deverá ser etiquetado com o
nome e série do aluno.

FELIZ 2021!!!

Lista de Material
Infantil I (Fase II)

ENTREGAR DIA 21 DE JANEIRO
-

DENTRO de 1 estojo com três repartições:
1 caixa lápis de cor JUMBO (12 cores)
1 caixa de gizão de cera 6 cores
1 tesoura sem ponta
1 borracha macia
1 estojo de canetinhas hidrocor grossa (12 cores)
1 caixa de ecogiz de cera 12 cores
2 ecolápis jumbo grafite (Faber Castell)

-

1 borracha macia

________________________________________________________________
-

1 caixa plástica (17x28/altura12 cm, não pode ser maior) usar a mesma do
ano passado.
- 100 folhas sulfite branca para atividades em sala de aula.
- 1 estojo de pintura a dedo (sugestão Faber Castell)
- 1 potes de massa de modelar na cor vermelha (sugestão Uti-Guti ou Soft
500g)
- 1 tubo de cola líquida branca 90g
- 1 pincel chato nº 20
- 1 pincel chato nº 8
- 1 rolinho de espuma para pintura
- 1 cola glliter qualquer cor
- 1 livrinho de leitura para faixa etária em bom estado
- 1 pano de limpeza de pintura ( tipo perfex)
- 1 avental de pintura “oficina de arte” do Objetivo, com nome do aluno.
Disponível para compra na recepção do colégio (ou o mesmo do ano passado.)
- 1 caixa de tinta guache lavável ( sugestão Acrilex) 250 ml
- 1 bloco de canson A3
- 1 bloco de papel Max Neon
- 1 bloco Vergê 120mg
Material de higiene para ficar em sala de aula:
- 3 caixas de lenço descartável

OBS: É obrigatório trazer uma garrafinha de água para uso individual.

Manter na lancheira: OBRIGATÓRIO
- 1 guardanapo de pano ou jogo americano para o lanche.
Manter na mochila: OBRIGATÓRIO
- 1 pacote de lenço umedecido de sua preferência.
- 1 troca de roupa, com peças do uniforme, calcinha ou cueca e uma troca de
calçados. Todos os itens com o nome do aluno marcado.

-

Manter na mochila uma sacola plástica para enviar roupa suja.

Manter na nécessaire com nome: OBRIGATÓRIO
1 escova de dente, creme dental, toalhinha e caneca que ficará na mochila
e deve ser verificada diariamente pelos responsáveis.
DEVIDO A PANDEMIA E POR NÃO TERMOS UTILIZADO OS PAPÉIS
UTILIZADOS EM 2020, ESTES ITENS SERÃO ADQUIRIDOS SOMENTE PARA
ALUNOS NOVOS.
- 2 placas de E.V.A. (azul claro)

-

2 folhas de papel color set (rosa)
200 fls de sulfite
2 caixas de lenço descartável

*Kit de papéis especiais: R$20,00. – este valor somente poderá ser pago
na tesouraria do colégio.
 Existem alguns papéis (flocado, gliter, paetês, etc) que para facilitar
para as famílias, compramos de acordo com a necessidade, por isto
pedimos 20,00 para adquiri-los.
Caso os pais queiram adquiri-los em outro local favor entrar em contato com
a coordenação para receber a lista.
Não aceitaremos papéis enrolados individualmente, pois os mesmos
estragam. As folhas deverão ser entregues abertas.

